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Dr. Yeflim Toduk Akifl

“Bir insan›
kazanmak,

zaman› iyi
kullanmakt›r.”
ifl hayat›nda h›z kazanabilmek
için görev da¤›l›m›n›n sa¤l›kl›
yap›labilmesi gerekir. bu da
çal›flanlar›n›z›n delege
edece¤iniz sorumluluklar
hakk›nda bilinçlendirilmesine
ba¤l›d›r. bu noktada iflini
hakk›yla yapabilen bir çal›flan›
kazanmak, gücünüze güç katar.

Bu ayki konu¤um Aynur Bektafl, gerekti¤inde tüm zaman›n› kendisinden bir fleyler ö¤renmek isteyen insanlara ay›rmaktan çekinmeyen bilinçli bir ifl kad›n›. Bektafl ile gerçeklefltirdi¤im röportaj› siz okurlar›m›za sunmadan önce kendisi hakk›nda bilgi vermek istiyorum. Aynur Bektafl, eskilerin deyimiyle Türkiye’nin en ‘nev-i flahs›na münhas›r’ liderlerinden biri. Bankac›yken, emekli olup küçük bir sermaye ile tekstil sektörüne girdi. fiirketi Hey Tekstil’i ‘baflar›dan baflar›ya’ koflturdu, devasa boyutlara tafl›d›. ‘Yat›r›m yapmaktan çekinilen’ Güneydo¤u Anadolu’ya koflarak gitti, Batman’da fabrika
kurdu. Anadolu’da yat›r›m ata¤› bafllatt›. ‹stanbul, Çank›r›, Nevflehir, Kastamonu ve Batman’daki yedi fabrikada 3 bini
aflk›n kifliye istihdam sa¤lad›, kad›nlar›n çal›flmas›na vesile oldu. GAP’a yat›r›m çekecek GAP Kalk›nma Platformu’na seçilen ilk iflkad›n›yd›. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i Baflkan› iken ‘Anadolu’da ‹fl, Afl ve Bar›fl’ gezileri düzenledi.
Halen TOBB Kad›n Giriflimci Kurulu Baflkanl›¤›n› yap›yor. “Lider do¤ulur, lider olunmaz” diyen Bektafl, baflar›s›n›n üç
s›rr›n›n “e¤itim, araflt›rma ve pazarlama” oldu¤unu söylüyor.
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Üniversite sonras›nda bankada çal›flt›n›z. Bankada iflleri herkesin yapt›¤› gibi yapmayan, farkl› yollar deneyen biri miydiniz?
Perihan Abla dizisini hat›rlars›n›z. Teflvikiye flubesinde müdürken bir nevi
mahallenin Perihan ablas›yd›m. Çocukken de biraz Pollyanna’yd›m. Hani
böyle herkesi evlendiren tipler vard›r,
herkesi doktora götüren, mahallede
çavuflluk yapan, iflte öyle bir insan›m.
Hiç kendinizi, zaman›n›z› düflünmediniz mi bunlar› yaparken?
Hay›r, hala da düflünmem. Eflim de bu
konudan son derece flikayetçi. “Zaman› iyi kullanam›yorsun” diyor ama bana göre bir insan› kazanmak zaman›
iyi kullanmakt›r. Bazen çok basit bir
olay› bir kifliye yar›m gün ö¤retirim.
Benden almak istedi¤i kadar›n› ö¤retebilmek için her fleyimi iptal edebilirim.
Peki, bankac›l›k döneminizin ard›ndan patronluk döneminizde liderlik
aç›s›ndan bir farkl›l›k yaflad›n›z m›?
Geçen gün Denizbank’›n bir yeme¤inde, bankada dersine girdi¤im biri yan›ma geldi. “‹flte hayat›m boyu örnek
ald›¤›m, bize bankac›l›¤› ilk anlatan
Aynur Han›m” dedi. Demek ki ifli çok
severek, benimseyerek, kendimi vererek yapt›¤›m için çok iyi aktarabilmiflim. ‹nsanlara bir fleyi çok inanarak
vermiflim. ‹flinizi çok severek yap›yorsan›z, amatör olarak hissedip profesyonelce yans›t›yorsan›z baflar› geliyor.
‹nsanlar›n hayat›na girdi¤im zaman
olumlu geliflmeler kat›yorum, yaflant›lar›n› zorluyorum. Mesela; emekli olmuflsa yeniden ifl yaflam›na yönlendiriyorum, ev kad›n›ysa ifl yaflam›na sokuyorum: “Gel bak, ben neler yap›yorum” diyorum. Bir dü¤üne, kokteyle
gitti¤im zaman insanlarla sohbet etmek yerine onlara: “Çal›flm›yor musun?, Ne ifl yap›yorsun?, Ne zaman
emekli oldun?” gibi üstüme vazife olmayan fleyleri soruyorum, özellikle kad›nlar› teflvik ediyorum.

Kad›nlar›n çal›flma hayat›nda yer almalar› konusundaki hassasiyetiniz
nereden geliyor?
Hastalan›rs›n›z, sonra iyileflirsiniz, hastal›¤›n›z› kötü hat›rlamazs›n›z, çünkü
geçirmiflsinizdir. Ben de bugün geçmiflime öyle bak›yorum. Buralara çok zor
geldim. Bu zorlu¤u Türkiye’de her kad›n yafl›yor. O yüzden, baflarmak isteyen, performans› olan, içgüdüsel olarak
bir fleyler yapmak isteyip de yapamayan
birilerine rastlarsam yard›mc› olmak istiyorum.
‹stanbul’un d›fl›nda da faaliyetleriniz
var. Bu faaliyetleri yürütme karar›n›
nas›l verdiniz?
Tamam›yla insani bir duyguyla bu karar›
verdim. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i’nin (TGSD) yönetimindeydim. Yat›r›mlar›n ve istihdam›n teflvikiyle ilgili
5084 say›l› yasa o gün yönetimde aç›kland›. Biz TGSD olarak Anadolu ‹fl-Afl
Bar›fl Projesi’ne öncülük etmifltik. Bu yasadan sonra ilk fabrikay› ben açmaya karar verdim. Çank›r› – Çerkez’e, memleketime gittim, bir yat›r›m yapt›m, 6 ay
gibi k›sa bir zamanda da fabrikay› açt›m.
Bu fabrika insanlara neler
kazand›rd›?
Orada iflsiz kalmad›, suç unsuru kalmad›. Kad›nlar iflsizdi, y›llard›r ekmek paras› kazanam›yorlard›. fiu anda 600 kifli
çal›fl›yor, bunlar›n 400’e yak›n› kad›n.
Baflar› hikayenizi okurken gördü¤üm
fley; bankac›l›ktan tekstil ifline geçti¤iniz. Bilgi birikiminiz, deneyiminiz
olmadan buna nas›l cesaret ettiniz?
Bankac›l›¤›n vermifl oldu¤u bir baflar›
durumum var. ‹fli açmadan önceki ve
açt›ktan sonraki 3 ay boyunca araflt›rma
yapt›m. Boyahaneler, tekstil atölyeleri,
fabrikalar... Yan›mda ifli bilen bir arkadafl›m vard›, 6 ay sonra bu konuda ondan daha fazla bilgi edindim. Araflt›rmak, gelifltirmek tamamen e¤itimle ilgili. Ben karacahil birçok adam›n: “Köyden geldim iflportac›l›kla kurdum” dedi-

bana göre lider
do¤uluyor, lider
olunmuyor. e¤itimle
veya hayat›n›z›n
yönlendirmesiyle belki
vas›flar›n›z gelifliyor.
öyle liderler gördüm
ki, bunlar flirket sahibi
de¤ildi, mesleki
kariyerleri yoktu ama
do¤ufltan liderlerdi.
yapt›klar› iflte
mücadelelerini ortaya
koyuyor, insanlarla
iliflkilerini çok sa¤lam
tutuyor, hemen
sivriliyor, göze
bat›yorlard›. benim
arad›¤›m bu
tür insanlar.
¤i iflyerini kapat›p döndü¤ünü gördüm.
fiansl› olanlar; kendilerini gelifltirenler,
yetifltirenler veya çocuklar›n› yetifltirenlerdi.
Size göre baflar› için en önemli 3 fley
nedir?
E¤itim, araflt›rma ve pazarlama. Ben bu
üçünde çok baflar›l›y›m. Ayn› fleyi tekstilde yapt›m. Baz› fleyleri alayl› olarak
ö¤rendim, kendim ö¤rendikten sonra
devrettim. Hala bir fley ö¤retirken söylerim: “Lütfen benim ö¤retti¤im fleylerle
s›n›rl› kalmay›n, baflkas›na da sorun ve
okuyun” derim.
Peki, ifl takibini nas›l yap›yorsunuz?
Kolay. Bir sistem kurdum. Yeni nesil
çok araflt›r›yor ve gelifliyor. Mümkün
oldu¤u kadar ifle tekstil mühendislerini,
meslek lisesi mezunlar›n› ve tasar›mc›lar› almaya çal›fl›yorum. Her konuyu
kendi profesyoneline yapt›rmaya çal›fl›yorum.
fiirketinizin sat›fllar› nas›l ilerliyor?
Türkiye’nin en büyük ihracatç›lar›ndan›z ve örmede bir numaray›z. Yaflanan
onlarca olumsuzlu¤a ra¤men dimdik
ayaktay›z. Geçen y›lki ciromuzu haziran
sonunda yakalad›k.
Peki, tekstilde sizce do¤ru yat›r›m m›
yapt›n›z?
Asl›nda ben bir entegre tesis yapabilir-
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fiu anda sahip oldu¤umuz
yetiflmifl kadro hiç kimsede
yok.
Batman projesinden söz edelim. Çok baflvuru oldu mu?
7 bin kifli müracaat etti. ‹lk
fabrikaya 1000 kifli alaca¤›z.
Batman’a gitti¤imizde o kadar
çok yetiflmifl eleman bulduk
ki, flu anda Batman, ‹stanbul’un en zor dikti¤i mallar›
dikiyor. Mallar bir defada
onaylan›yor.

“bu kadar paraya, bu
kadar ifl”in muhasebesini
yapan insanlara çok
k›zar›m. baflar›l› olabilen
bir insan gösterdi¤i
gayreti her koflulda
sürdürmelidir.
dim. Daha çok para kazan›rd›m. Ama
ben daha do¤ru yat›r›m yapt›¤›ma
inan›yorum.
O yat›r›m› herkes yapt›.
Fazla say›da tesis açt›klar› ve her birinde
ayn› ifl yap›ld›¤› için kapatmak
zorunda kald›lar.
Ben tam tersine üretime, insana yat›r›m
yapt›m. Çerkezköy’de, Hac› Bektafl’ta,
Batman’da üretim havzalar› yapt›k.
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Çal›flanlar›n›za karfl› nas›l
bir tav›r sergiliyorsunuz?
Ben hem çok merhametliyim
hem de çok merhametsizim.
Eline ekme¤ini verdi¤im, ifl
güç sahibi yapt›¤›m insan,
haylazl›k edip çal›flm›yorsa
inan›lmaz merhametsizim, ac›mas›z›m. Hasta de¤ilse, bir
problemi yoksa ve o ifli de kabul etmiflse, “bu kadar paraya,
bu kadar ifl”in muhasebesini
yapan insanlara çok k›zar›m.
Baflar›l› olabilen bir insan gösterdi¤i gayreti her koflulda
sürdürmelidir. Firmamda bu
konuda, çal›flanlar›ma çok imkan tan›r›m. fiu kap›dan birisi
girsin ve ‘ben flef olmak istiyorum desin’.
Ben buna aç›m.
Bu ifli 10 y›l daha yapt›ktan sonra size
ne cazip gelecek?
Bir vak›f kurmay› düflünüyorum.
Nas›l bir vak›f?
Tasar›ma biraz katk›da bulunmak hayalindeyim. Özellikle tasar›m e¤itimi alan
gençlerin yurtd›fl›na gitmelerine destek
olunmas›n› istiyorum. Gençlere k›yam›yorum. Onlara ifle dönük e¤itimler verebiliriz.
Anadolu’da fabrika açman›n önemli oldu¤una inan›yorsunuz. ‹lki sizin mem-

leketinizde, ikincisi eflinizin memleketinde aç›ld›. Sonra Tosya’da de¤il mi?
Tosya’dan iflçi getiriyorduk, özellikle de
ifl bulamayan kad›nlar›. Ben konuflmalar›mda tekstil sektörüne dönük yeni bir
fleyler söylemek istedim. “Fabrika kurmak için yeri ve iflçisi olan bizi aras›n”
dedim. Tosya Belediye Baflkan› arad›.
“Bak iflte iflçilerimiz k›fl›n gelip gidemiyorlar, zor durumda kal›yorlar. Gel, yer
vereyim” dedi. Kiralad›k tabii ki, iflçi de
var dedi. Hemen bir ayda temizledik, toparlad›k, makinalar› kurduk.
Siz ‹stanbul d›fl›nda Anadolu’ya tekstil yat›r›mlar› yap›yorsunuz, baz› flirketler ise M›s›r’a gidiyorlar. Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹stanbul art›k üretim için uygun de¤il.
Buradaki personel servisi paralar›yla, her
y›l Anadolu kasabas›na bir fabrika kurabilirim. ‹flçilerin ‹stanbul’un bir ucundan di¤er ucuna çal›flmaya getirilmesini
ülke ekonomisi için de israf olarak görüyorum...
Türkiye’de 3 milyon kifli tekstilde çal›fl›yor. Belki de bir baflka 3 milyonu girifl
ç›k›fl yapm›fl. Bir altyap› var. fiimdi bu
insanlar varken ben neden gidip de M›s›r’a yat›r›m yapay›m? Siz bu insanlar›
ifle kazand›rabilirseniz, ifl e¤itimi verip,
ifl götürebilirseniz bu insanlar da size yat›r›m olarak geri döner. O yüzden M›s›r’a gidip yat›r›m yap›lmas›ndan vicdanen rahats›z oluyorum.
Kad›n lider adaylar›na neler öneriyorsunuz?
Kad›nlara biraz yürekli olmay› ö¤retmek
laz›m. Kad›n çok çabuk vazgeçiyor, pes
ediyor. ‹flveren veya bir CEO olarak
e¤er iyi bir rol modelseniz inan›n etraf›n›zdakiler de bu flekilde oluyor. Ama
benim bir hatam var, insanlar› de¤ifltirmek için çok u¤rafl›yorum. Bunu yapmas›nlar. Çal›flan›n›z istedi¤iniz gibi olmad›¤›nda o kifliden vazgeçip, o ifli yapabilecek baflka bir insana yat›r›m yapman›z laz›m.

